
SPONSORING 
NL U18 DAMES RUGBY TEAM  

 

 
 
HOOFDDOEL: Kwalificatie World Cup 2029 in Australia  
 
We zijn opzoek naar sponsoren om het NL U18 dames rugby team te faciliteren:  
 
Wedstrijden;  Rugby Youth Festival in 1e en 2e April Portugal 2023 
Materiaal;  Wedstrijd kit, ballen en andere training middelen 
Staf;    Coaching, technische begeleiding en fysio nu nog veelal vrijwillig. 

 
Waarom zou u meedoen?  
 
Dit is een kans om met je bedrijf en werknemers een link te 
maken met het Nederlands U18 dames rugby team, met de best 
geselecteerde rugby speelsters uit Nederland. Die een 
uithangbord zijn voor deze respectvolle zeer spectaculaire sport. 
 
U sponsort met u bedrijf een van de snelst groeiende 
sporten binnen Nederland. Een sport waarin respect, 
passie en discipline hoog in het vaandel staan. We zullen 
geregeld aandacht besteden aan u bedrijf op alle socials. 
En daarnaast zouden we voor u bedrijf ook nog een leuke 
rugby clinic kunnen verzorgen. 

 

1e TOERNOOI:  
Portugal 2023 Rugby Youth Festival  
https://www.portugalrugbyfestival.com/images/pryf2023/pryf2023_brochure.pdf  
 

WAAR EN WANNEER:  
Lisbon University Stadium, 1e en 2e April 2023 
 

Ons doelbedrag is € 20.000,-  kan je ons helpen? Als je andere goed mogelijkheden ziet 

graag contact maken: damesrugby.u18@gmail.com 
 

Brons Zilver  
€ 2000,- 

Goud 
€ 5000,- 
 

Doneer Zelf het bedrag 

 

Bedrijfslogo op merchandise / teamkleding  
 
Bedrijfslogo op social media 
 
 
Neem contact op met: 
damesrugby.u18@gmail.com  

Bedrijfslogo op wedstrijd kit  
 
Bedrijfslogo op social media 
 
Rugbyclinic voor je bedrijf 
 
Neem contact op met: 
damesrugby.u18@gmail.com  
 

 
Kijk ook eens op: https://yvgtf.nl/talentboek/helpt-u-de-rugby-dames-van-jong-oranje-naar-het-wk-
2029 
 
Volg ons op Instagram:  https://www.instagram.com/dames_rugby_jong_oranje/ 



RESPECT 
 

Mutual respect forms the basis of 
our sport. We hold in high esteem 
our sport, its values and traditions 
and earn the respect of others in 

the way we behave. 

 

TEAMWORK 
 

Teamwork is essential. We play 
selflessly: working for the team, 
not for ourselves alone, both on 

and off the field. 

 

ENJOYMENT 
 

Enjoyment is the reason we play 
and support rugby. We safeguard 
our young players and help them 
have fun. We enjoy being part of 

a team and part of the rugby 
family. 

DISCIPLINE 
 

Strong discipline underpins our 
sport. We ensure that our sport is 

one of controlled physical 
endeavour and that we are 

honest and fair.  

 

SPORTSMANSHIP 
We uphold the rugby tradition of 

camaraderie with teammates and 
opposition. We observe fair play both 

on and off the pitch and are 
generous in victory and dignified in 

defeat. 

RUGBY CORE VALUES 

 
 
 
 
  


